
Договір  № 114 від «26»  серпня 2020 р. 
Додаткова Угода  № 114.72  від  «02» листопада 2020 р.      
Проект: «Його шкіра тендітніша за крила метелика. 3»          

Фінансовий звіт використання благодійних пожертвувань 
Наша Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Центр соціальних проектів майбутнього» отримала від Міжнародного благодійного фонду «Українська Біржа 
Благодійності» в якості добровільного пожертвування «27» вересня 2021 року 104 171 (сто чотири тисячі сто сімдесят одну) гривню 00 коп. на виконання проекту «Його шкіра 
тендітніша за крила метелика. 3» 
 
 

№ Назва статті витрат 

благодійного проекту 

(якщо у додатковій угоді 

бюджет було розділено на 

статті проекту) 

Назва  

витрат  

 

Кому сплачено 

(постачальник 

товарів та послуг) 

Назва, номер та дата 

документу, що є 

підставою для 

здійснення платежу 

Назва, номер та дата 

документу, що є 

підтвердженням факту 

сплати за товари або 

послуги 

Назва, номер та дата документу, 

що є підтвердженням отримання 

товарів, послуг 

Загальна 

сума (грн.) 

Сума використаних 

коштів, отриманих 

від МБФ «УББ» 

(грн.) 

1 --//-- Оплата 

медикамен

тів 

ТОВ «Аптека 24» Рахунок 

№Z86036012 від 

30.09.2021. 

 

Платіжне Доручення 

№142 від «01» жовтня 

2021 р. 

Видаткова накладна № Z86036012-

1 від 30.09.2021; 

Видаткова накладна № Z86036012-

2 від 30.09.2021; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 6 жовтня 2021 року 

 

36015,50 36015,50 

2 --//-- Оплата 

медикамен

тів 

ТОВ «Добрий 

Доктор» 

Рахунок-фактура 

№СФ-0001267 від 1 

жовтня 2021р. 

Платіжне Доручення 

№140 від «01» жовтня 

2021 р. 

Видаткова накладна №РН-0001972 

від 1 жовтня 2021 р.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 6 жовтня 2021 року. 

21312,00 21312,00 

3 --//-- Оплата 

медикамен

тів 

ТОВ «Добрий 

Доктор» 

Рахунок-фактура 

№СФ-0001268 від 1 

жовтня 2021р. 

Платіжне Доручення 

№139 від «01» жовтня 

2021 р. 

Видаткова накладна №РН-0001973 

від 1 жовтня 2021 р.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 6 жовтня 2021 року. 

12990,00 12990,00 

4 --//-- Оплата 

спеціальни

х засобів 

догляду 

ТОВ «Добрий 

Доктор» 

Рахунок-фактура 

№СФ-0001279 від 6 

жовтня 2021р. 

Платіжне Доручення 

№147 від «07» жовтня 

2021 р. 

Видаткова накладна №РН-0001980 

від 7 жовтня 2021 р.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 13 жовтня 2021 року. 

850,00 850,00 

5 --//-- Оплата 

спеціальни

х засобів 

догляду 

ТОВ 

«Розетка.УА» 

Рахунок на оплату 

№СФ-00678999 від 

30 вересня 2021 року 

Платіжне Доручення 

№141 від «01» жовтня 

2021 р. 

Видаткова накладна №678999 від 

01 жовтня 2021 р.; 

Акт надання послуг №678999 від 

01 жовтня 2021 р.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 6 жовтня 2021 року. 

7146,00 7146,00 

6 --//-- Оплата 

медикамен

тів 

ТОВ «Добрий 

Доктор» 

Рахунок-фактура 

№СФ-0001340 від 28 

жовтня 2021р. 

Платіжне Доручення 

№155 від «28» жовтня 

2021 р. 

Видаткова накладна №РН-0002043 

від 28 жовтня 2021 р.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 30 жовтня 2021 року. 

890,00 890,00 

7 --//-- Оплата 

медикамен

тів 

ТОВ «Добрий 

Доктор» 

Рахунок-фактура 

№СФ-0001339 від 28 

жовтня 2021р. 

Платіжне Доручення 

№154 від «28» жовтня 

2021 р. 

Видаткова накладна №РН-0002042 

від 28 жовтня 2021 р.; 

Акт безоплатного приймання-

передачі від 30 жовтня 2021 року. 

19575,00 19575,00 



Витрачено: 

Усі перераховані кошти витрачено за призначенням. 

 

Керівник організації  ___________________ /   Хаджиоглов  В.Л.  / ( +380504111192)  

Головний бухгалтер _____________________ /    Бєляєва Т.В.   /  ( +380509764114)   

Менеджер проекту ___________________ /    Грановська В.М.   / ( +380936914524)   

 

                               

Печатка організації                                      “19” листопада 2021 р. 

 

 

 

Від  УББ З віт отримав __________________( ______________________ )   «____»__________  2021 р. 

Від  УББ звіт перевірив __________________( ______________________ )   «____»__________  2021 р. 

Результат перевірки звіту:  задовільний / задовільний з зауваженнями / не задовільний 

8 --//-- Оплата 

медичних 

послуг 

ФОП Петренко 

В.В. 

Рахунок на оплату 

№16 від 26.10.2021 р. 

Платіжне Доручення 

№159 від «01» 

листопада 2021 р. 

Акт виконаних робіт від 4 

листопада 2021 року. 

6000,00 5392,50 

   Разом:    104778,50 104171,00 


